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Fractie van de Volkspartij 
T.a.v. dhr. B. Sluiters

Steenbergen, 22 juni 2022

Uw fractie van de Volkspartij heeft artikel 40 vragen gesteld naar aanleiding van een 
schema uit raadsmededeling met nummer. Het schema, hieronder nogmaals 
afgebeeld, geeft het actuele aantal beschikbare opvangplaatsen voor Oekraïense 
vluchtelingen per gemeente aan.

beschikbare
plekken

opgevulde
plekken

vrije plekken

Bergen op Zoom 140 140 0
Halderberge 117 117 0
Moerdijk 158 87 60
Roosendaal 182 180 2
Rucphen 4 4 0
Steenbergen 69 53 16
Woensdrecht 46 46 0

715 624 78
8796

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Waarom moet de gemeente Woensdrecht in vergelijking met Steenbergen 
minder vluchtelingen opvangen?
Antwoord: Het schema, uit de raadsmededeling waar u naar refereert geeft 
het actuele aantal beschikbare opvangplaatsen per gemeente aan. In het 
schema staan niet het aantal vluchtelingen welke iedere gemeente onderdak 
moet bieden.
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2. Waarom moet de gemeente Rucphen veel minder vluchtelingen opvangen in 
vergelijking met de gemeente Steenbergen?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.

3. Wat zijn de rekenformules geweest welke zijn toegepast om het aantal 
vluchtelingen per gemeente te bepalen?
Antwoord: Op 9 maart 2022 hebben alle 25 veiligheidsregio's de opdracht 
gekregen om elk 2.000 opvang-plekken te creëren bestemd voor de opvang 
van mensen afkomstig uit Oekraïne. De veiligheidsregio waarin wij als 
gemeente Steenbergen in zitten is onderverdeeld is 3 districten. Onze 
gezamenlijke opdracht is huisvesting bieden aan 500 vluchtelingen.
Vanaf het allereerste moment stond in onze veiligheidsregio één ding voorop: 
het zorgen voor een humaan en veilig thuis voor de Oekraïense vluchtelingen 
die uit een verschrikkelijke situatie komen. Iedere gemeente uit ons district is 
direct op zoek gegaan naar ruimte en/of accommodaties in haar gemeente. De 
gemeente Moerdijk heeft destijds een perceel aangeboden voor 150 
vluchtelingen en de gemeente Bergen op Zoom beschikte over een leeg 
gebouw met capaciteit voor 142 vluchtelingen. Steenbergen vond het pand aan 
de Vestinghlaan, met een totale capaciteit van 52 opvangplekken. We deze 
aangeboden aan het district en hier zijn de 1e 42 vluchtelingen opgevangen. De 
acute noodzaak heeft de gemeenten doen zoeken en zo hebben we 
gezamenlijk percelen en panden aangeboden voor snelle opvang. Er is geen 
verdeling geweest gebaseerd op inwoneraantal. Er is vooral gekeken hoe snel, 
humaan een veilig thuis voor de Oekraïense vluchtelingen geboden kon 
worden.

Op 29 april 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van 
het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio' s de gemeenten te 
verzoeken aanvullend op de 50.000 opvangplekken 25.000 extra 
opvangplekken te realiseren. Het district de Markizaten heeft hiermee een 
extra inspanningsverplichting, bovenop de 500 opvangplekken, gekregen van 
400 opvangplekken. Aan de hand van het aantal inwoners is bepaald hoeveel 
opvangplekken iedere gemeente aanvullend zal opvangen. Het aandeel voor 
Steenbergen bedraagt daarin 35 extra vluchtelingen. Deze opdracht is een 
inspanningsverplichting, geen taakstelling.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steénbei 
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